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ENEOS GP4T ULTRA RACING 10W40
4 Zamanlı performans motoruna entegre olan/olmayan dişli kutusuna, kuru/ıslak debriyaj sistemine sahip yüksek sıcaklık ve 
hızlarda (RPM) çalışan spor motosikletler, hız motosikletleri, Moto-GP, SuperSport, Endurance, Tırmanma-Kalkış yarışları, kirli 
ortam Motosikletleri, ATV, MX’ler için en uygun gelişmiş performans motor yağıdır. Vites geçişinde, hızlanmada, tork hissinde 
ve hızlanma reaksiyonunda en üstün performansı sağlar. ENEOS Yarış teknolojisi, motor korumada, dişli kutusu ve debriyaj 
sistemlerinde, sarsıntısız vites geçişinde, kalkıştaki vites geçişinde ve hızlanmada performanstan ödün vermemeyi sağlar. ENEOS 
Yarış teknolojisi, gaza dokunulduğunda sıradışı hızlanma ve ultra güç sağlama testlerinden geçip, performansını ispatlamıştır.

PERFORMANS STANDARTLARI
Mevcut OEM Standartlarını aşmaktadır.

Yüksek Güçteki Motosikletler, Spor Motosikletler, Sürat Motosikletleri, Moto-GP, SuperSport, Dayanıklılık Motorları, Tırmanma-Kalkış 
yarışları ve MX için geliştirilmiştir.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W30
HONDA, YAMAHA, SUZUKI and KAWASAKI gibi Japon Motosikletleri için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, yakıt 
tasarrufu sağlayan yeni nesil sentetik 4-Zamanlı Motor Yağıdır. Ayrıca, 4-Zamanlı motora sahip Avrupalı ve Amerikalı firmaların 
ürettiği yüksek güce sahip motosikletler, scooterlar, spor motosikletler, ATV’ler, sokak ve yol motosikletleri, off-road motosikletleri 
ve güç ekipmanlarında kullanıma uygundur. Bu yağ, dengeli formülasyonu sayesinde tüm sürüş koşullarında, Japon üreticilerin 
yakıt  ekonomisi ve motor temizleme gereksinimlerini aşar ve üstün motor temizliği, gelişmiş vites-dişli sistemi sağlar. Bu yağ, 
motor üreticilerinin orijinal OEM performanslarını motorun ömrü boyunca sağlar.

PERFORMANS STANDARTLARI

 ▪ JASO MA-2
HONDA, YAMAHA, SUZUKI ve KAWASAKI gibi Japon motosikletleri için özel tasarlanmıştır.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W40
HONDA, YAMAHA, SUZUKI and KAWASAKI gibi Japon Motosikletleri için özel olarak tasarlanmış,  yüksek performanslı, 
4-Zamanlı Motor Yağıdır. Ayrıca, 4-Zamanlı motora sahip Avrupalı ve Amerikalı firmaların ürettiği yüksek güce sahip motosikletler, 
scooterlar, spor motosikletler, ATV’ler, sokak ve yol motosikletleri, off-road motosikletleri ve güç ekipmanlarında kullanıma 
uygundur. Bu yağ, Japon, Avrupalı, Amerikalı ve diğer Asyalı firmaların ürettiği hem yeni hem de eski motosikletlerde mükemmel 
performans, üstün motor temizliği, ve gelişmiş vites-dişli sistemi sağlar. Farkı hissedebilen motosikletçilere, sarsıntısız dişli 
geçişi ve ıslak debriyajlı motorun kalkışında mükemmel vites kilitlenmesi ve hızlanma sağlar.

PERFORMANS STANDARTLARI

 ▪ JASO MA-2

ENEOS MAX PERFORMANCE OFFROAD 10W40
Off-Road yarışlarının yüksek stresli ortamlarında maximum gücü vermesi için, özel seçilen ham maddeler ile tasarlanan yüksek 
performanslı 4-Zamanlı motor yağıdır. Üstün sürüş performansı için geliştirilen bu ürün, gelişmiş sürtünme azaltıcı karakteristiği 
ile sürtünmeden doğan kayıpları azaltır ve aynı zamanda zincir aşınmasını ve piston yıpranmasını önler. Yüksek ısı dayanıklılığı 
sayesinde yarış boyunca motosikleti sürerken, durduğunda veya kirli ortamda ideal yarış performansı için gerekli yağlamayı 
sağlar. Islak debriyajlı motosikletlerde OEM gereksinimlerini aşar, debriyaj koruması sağlar, hızlı ve yumuşak vites geçişine 
yardımcı olur ve hızlanma sağlar.

PERFORMANS STANDARTLARI

 ▪ JASO MA-2

ENEOS MAX PERFORMANCE 2T
Bu yüksek kaliteli gelişmiş yarı sentetik 2-Zamanlı motor yağı tüm motosikletler ve mevsimler içindir. Bu yağ, egzos dumanını 
azaltır, üst düzey motor koruması ve ömrü sağlar. Soğuk ve sıcak havalarda dengeli yağlama sağlar. Tüm 2-Zamanlı 
motosikletlerde, off road motosikletlerinde, endurolarda ve yüksek performanslı RP2 2-Zamanlı motosikletlerde kullanılır. 
OEM’lerin performans gereksinimlerini sağlar.

PERFORMANS STANDARTLARI

 ▪ JASO FC

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER 10W40
Özellikle scooter, maxi-scooter, 3-tekerlekli motosikletler, kuru debriyaj ve katalitik konvertörü olan/olmayan 4-Zamanlı motosikletler 
için geliştirilmiş yüksek performanslı motor yağıdır. Şehir içi sürüş scooterlerı için geliştirilmiştir ve güçlendirilmiş sentetik baz 
yağı hammadesi ile soğuk çalışma, kısa-uzun sürüş, yüksek sıcaklık, trafik ışığı ve trafik sıkışıklığında rölantide çalışma gibi 
olağan dışı koşullarda sıradışı performans sağlar. Teknik özellkileri ve Viskosite değerleri, Japon ayrıca Avrupalı üreticilerin 
standartlarını karşılar. Bu yağ, motoru temiz tutması ve yakıt ekonomisi sağlaması için geliştirilmiştir.

PERFORMANS STANDARTLARI

 ▪ JASO MB
Scooterlar, 3-Tekerlekliler ve “Kuru Debriyaj” sistemine sahip 4-zamanlı motosikletler için geliştirilmiştir.

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER GEAR OIL
Bu yüksek performanslı dişli yağı, motor yağından farklı olarak dişli yağı kullanan 
scooterlar için üretilmiştir. Soğuk çalışma, kısa-uzun sürüş, yüksek sıcaklık, 
trafik ışığı ve trafik sıkışıklığında rölantide çalışma gibi olağan dışı koşullarda 
en iyi yağlamayı yapması için tasarlanmıştır. Yumuşak vites geçişi ve uzun dişli 
ömrü için geliştirilmiştir.

PERFORMANS STANDARTLARI

SAE 10W40 

 ▪ JASO MB

ENEOS PERFORMANCE 20W50
Bu yüksek kaliteli mineral motor yağı, sokak motosikletleri, off-road motosikletleri, ATV’ler ve Mopedler gibi entegre dişli 
sistemi olan/olmayan, kuru/ıslak debriyaj sistemli ve katalitik konvertörü olan/olmayan 4-Zamanlı motosikletlerde maximum 
koruma sağlaması için üretilmiştir. Geleneksel motosikletlerde yüksek basınç koruması ve motor-dişli sisteminin uzun ömrü için 
geliştirilmiştir. Bu yağ, motor parçalarının ve dişlilerin aşınmasını azaltır, motor içini temiz tutar. Islak debriyajda dengeli aşınma, 
başlangıçta mükemmel vites kilitlenmesi, hızlanma ve tam hız sağlar.

PERFORMANS STANDARTLARI
 ▪ API SJ/SH/SG 
 ▪ JASO MA2

ENEOS MOTO CARE Chain Lube: 400ml
Bu, yüksek kaliteli sentetik yapışkan zincir yağı, yol ve off-road 
motosikletleri ile go-kart araçları için tasarlanmıştır. Uzun 
ömürlü olması, derin temas yüzeyi, pass ve su dayanıklığı için 
geliştirilmiştir. Standart veya O-Ring sistemli tüm motosikletler 
için uygundur. Yüksek süratli ve hızlı dönen zincir sistemli 
motosikletler gibi extra sürüş koşullarında motosikletler için 
tavsiye edilir. Bu zincir yağının performansı, sürtünme ve 
güç kaybını azaltma ayrıca zincir dayanıklılığı ve su-pas 
direncini artırma gibi özelliklerle ölçülmektedir. Yağlama filmi 
oluşturduktan kısa süre sonra tamamen yapışır ve zincirin 
atmasını engeller. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

ENEOS MOTO CARE Engine Cleaner: 400ml
Aşırı kirlenmiş motosiklet motorları, motor parçaları 
ve zincirler için yüksek performanslı temizleyicidir. 
Özel formülü sayesinde yavaş buharlaşma ve su 
emülsiyonu sağlar. Yağı, kiri ve tozu çabuk çözmede 
kullanılır. Bu ürün üst düzey yağlama özelliğine 
sahiptir ve elektronik ve ateşleme sistemlerinde 
kullanımı güvenlidir. Sadece temizlenecek yüzeye/
parçaya sıkın, eğer gerekirse temiz suyla ve süngerle 
yıkayıp temizleyin.

ENEOS MOTO CARE

Chain Cleaner: 400ml
Bu yüksek performanslı zincir temizleyici, tüm 
motosikletler (yol ve off-road), ATV’ler ve go-kart 
zincirleri için bakım ve koruma sağlaması için 
geliştirilmiştir. Kum çökeltileri, kir, yağ, gres ve 
hatta daha ağır kirleticileri ortamdan uzaklaştırır. 
Bu ürün çok etkilidir ve kolay buharlaşmaz. 

ENEOS MOTO CARE 

All-in-1 Spray: 400ml
Tamirhaneler, Araçlar, Karavanlar, Motosikletler, Bisikletler, Ev 
uygulamaları, Hobi malzemeler ve gereçleri için çok fonksiyonlu 
temizleme, yağlama ve koruyucu yağdır. Temizleme, yağlama 
ve koruma için tasarlanmıştır. Kolayca temas eder ve suyu 
uzaklaştırır, paslanmış civata, vida, kilit ve menteşeleri çözer. 
Bu ürün, sıcağa, soğuğa ve tuzlu suya karşı direnç sağlar.
Paslanmayı ve çürümeyi önler, birçok malzemeye karşı 
zararsızdır.

ENEOS MOTO CARE 
Brake Cleaner: 400ml
Bakım ve koruma için yüksek performanslı sprey, fren 
tozlarını, gresi, yağı ve kiri kritik fren ve debriyaj parçalarından 
uzaklaştırır ve kalıntı bırakmaz. Fren diskinde, pedalında, 
silindirde ve kaliperde kullanılması için tasarlanmıştır.
Bu fren temizleyicinin ana karakteristik özellikleri; güçlü 
yağlama, hızlı etkileme, yağ filmi kalıntısı bırakmama, hızlı 
kurulama ve yağı-gresi yumuşatıp, çözmedir. Hızlı bir şekilde 
buharlaşır ve yağ çökeltisi bırakmaz.

ENEOS MOTO CARE 

Helmet & Visor Cleaner: 400ml
Bu, yüksek performanslı temizleme ürünü, kaskın 
dışını ve hassas yüzeyleri iz bırakmadan ve zarar 
vermeden temizlemektedir. Böcek lekelerini en iyi 
şekilde temizler. Tüm kasklar ve vizör teknolojileri 
için uygundur. Doğal ve zarar vermeyen bir 
formülasyonla üretilmiştir. Mükemmel sonuç sağlar 
ve taze yeşil limon kokusu ile kaskın astarındaki 
istenmeyen kokuyu önler. Silikonsuzdur ve çoğu 
yüzey için güvenlidir.

ENEOS GP4T ULTRA PERFORMANCE RACING 5W30
Japonya’nın en büyük ve eski enerji firması olan, JX Nippon Oil & Energy geleneksel olarak tüm dünyadaki Japon motosiklet üreticilerinin 
üstün kaliteli motor yağı tedarikçisidir. ENEOS, yıllardır OEM performans gereksinimlerinin, üstün mühendisliğin ve gelişmiş performanslı 
sentetik yağ ile birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır ve ayrıca MotoGP yarışlarının kazanan motorlarının zorlu çalışma ortamlarının testlerini 
karşılamıştır. Motosiklet üreticileri ve fabrika yarış takımları ile yıllar boyu süren tecrübemizle, Japon motosikletleri için maximum motor 
gücü, tork, yakıt ekonomisi sağlayan ve aynı zamanda motor korumasından ödün vermeyen yaratıcı performans formüllerini seçmekteyiz. 
Bu ürünümüz, yüksek performansa sahip 4 zamanlı motorlar, entegre olan/olmayan dişli kutusuna sahip, kuru/ıslak debriyajlı, yüksek 
sıcaklıkta ve basınçta çalışan motorlar için ürettiğimiz en gelişmiş motor yağıdır. Vites geçişinde, hızlanmada, tork hissinde ve hızlanma 
reaksiyonunda en üstün performansı sağlar. ENEOS Yarış teknolojisi, gaza dokunulduğunda sıradışı hızlanma ve ultra güç sağlama 
testlerinden geçip, performansını ispatlamıştır.

PERFORMANS STANDARTLARI
Mevcut OEM Standartlarını aşmaktadır.

Yüksek Güçteki Motosikletler, Spor Motosikletler, Sürat Motosikletleri, Moto-GP, SuperSport, Dayanıklılık Motorları, Tırmanma-Kalkış 
yarışları ve MX için geliştirilmiştir.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1
Her tür hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde özellikle 
anti blokaj sistemlerinde(ABS) tavsiye edilen yüksek 
performanslı ve uzun ömürlü tam sentetik Fren Sıvısıdır. 
Bu silikonsuz fren sıvısı DOT 5.1 bir standartlarına göre 
tasarlanmıştır ve DOT 4 ve DOT 2 üretici şartlarını 
karşılamaktadır. Zor koşullarda güvenli fren yapmak 
için formüle edilmiştir. 

PERFORMANS SEVİYELERİ
 ▪ SAE J1703. 
 ▪ FMVSS 116 DOT 5.1 “Silikonsuz”. 
 ▪ DOT 4 and DOT 3.
 ▪ ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

ENEOS PERFORMANCE RACING BRAKE FLUID DOT 4
Aşırı fren kullanılan yarışlardaki motosikletler için özel 
tasarlanmış extra yüksek performanslı Fren Sıvısıdır. ENEOS 
Racing DOT 4, standart DOT 4 gereksinimlerini büyük ölçüde 
aşmaktadır. Motor sporlarında kullanılan motosikletlerde 
ve “hard pedal” kullanımı olan araçların fren sistemleri için 
tavsiye edilir. Spor ve performans arabaları ve motosikletleri, 
karbon-seramik frenler ayrıca çelik disk debriyaj tahrik kollu 
sistemler için tasarlanmıştır.  

PERFORMANS SEVİYELERİ
 ▪ SAE J1703. 
 ▪ FMVSS 116 DOT 3 and DOT 4.

MOTOSİKLETÇİLER İÇİN BAKIM ÜRÜNLERİ

 ENEOS MOTOSİKLET YAĞLARI: Japonya’nın 1 numaralı motor yağı


